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 Festuca ovina,(بررسی تغییرات میزان تولید و مصرف گونه های
Bromus tomentellus, Agropyrun trichophorum( در سال ها و ماه های 

مختلف فصل چرا )مطالعه موردی: مراتع بادامستان زنجان(

چکیده
بدون شــناخت خصوصیات تولیدي گیاهان و مقدار مصرف علوفه يك مرتع در طول دوره چرا، برنامه ريزي و مديريت صحیح مرتع 
و دام مقدور نمي باشــد. لذا در اين تحقیق میزان تغییرات تولید و مصرف چند گونه  گندمی مهم در مراتع نیمه استپی بادامستان 
زنجان مورد بررســی قرار گرفت. اين تحقیق در 4 ســال انجام گرفت و هر ســاله تعداد 30 پايه  متوسط در داخل قرق و 30 پايه 
يکســان در خارج قرق از گونه های Agropyrun trichophorum، Festuca ovina  و Bromus tomentellus به منظور بررسی 
تغییرات تولید و مصرف انتخاب شد. در هر ماه از فصل چرا، تولید و مصرف علوفه تعداد 5 پايه از هر يك از گونه های مورد بررسی 
برداشــت و به تفکیك در پاكت های جداگانه به آزمايشگاه منتقل و پس از خشك شدن در هواي آزاد، اختالف وزن علوفه خشك 
در داخل و خارج قرق، مبناي محاســبات علوفه تولید شــده و مصرف شده در سايت قرار گرفت. داده های حاصل از سال 1386 تا 
ســال 1389 مورد تجزيه واريانس مركب در قالب طرح كامال تصادفي قرار گرفت. نتايج آنالیز واريانس گونه های مورد مطالعه نشان 
داد كه اختالف معنی داری در ســطح 1% در بین ســال ها و ماه های آماربرداری هم از نظر میزان علوفه تولیدی و هم از نظر میزان 
مصرف گونه ها وجود دارد. همچنین درصد مصرف گونه ها نســبت به هم و زمان اوج مصرف گونه ها دربین ماه های مورد بهره برداری 

نیز متفاوت بود.

كلمات كلیدي: گندمیان، تولید مرتع، فصل چرا، قرق و بهره برداری.
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بررسی تغییرات میزان تولید و مصرف  ...

Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 109 pp: 83-92

Investigation of the production and consumption changes of species (Festuca ovina, Bromus tomentellus and 
Agropyrun trichophorum) in different years and months (Badamstan rangelands-Zanjan)
By: F. Aghajanlo: Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. N. Kohestsni: Forests 
Range and Watershed Management Organization. A. Mosavi: Zanjan Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center. H. Yeganeh: Gorgan University. (Corresponding Author).

Without knowing the characteristics and amount of forage plants in a rangeland during the grazing period, planning 
and management, and livestock grazing is not possible. So changes the production and consumption of important 
grasses was measured in the semi-steppe rangelands of Badamstan area. Every year the same number in the 
enclosure stand 30 and stand 30 outside the enclosure of the same species Agropyrun trichophorum -Festuca ovina-
Bromus tomentellus Was chosen to investigate changes in production and consumption. In each month of the season 
forage production and consumption, 5 Base of each species harvested and transported to the laboratory separation 
in separate envelopes after air drying, dry weight difference inside and outside the enclosure, the calculation of 
forage produced and consumed at the site was. Data from 1386 to 1389 (for four years), the combined analysis of 
variance was used in a completely randomized design. Analysis of Variance results showed that the studied species 
the  significant differences between years and months inventory is considered in terms of forage production and 
consumption of the species there. The Consumption compared to the same species and time to peak strain It was also 
different between the months of operation. 
 
Keywords: Grasses, Rangeland production, Grazing reason, Enclosure and Utilization

مقدمه
در شــرایط مراتع مناطق خشــک و نيمه خشک و نيمه مرطوب 
ميزان بارندگی ســاالنه و پراكنش آن از سالی به سال دیگر در نوسان 
بوده و لذا ميزان رشــد گياهان و در نتيجه مقدار علوفه توليد شــده 
وضعيت ثابتی نداشــته و در تغيير اســت. بنابراین امکان محاسبه و 
ميــزان توليد مرتع و تعيی ن ظرفيت چرای مراتع بصورت رقم و عدد 
ثابتی ميســر نمی باشد. برای اســتفاده از علوفه مراتع می بایستی به 
رقمی برســيم كه ضمن استفاده بهينه از مراتع در طی سال ها حداقل 
لطمه به گياه و خاک مراتع وارد شود، همچنين با توجه به اینکه توليد 
علوفــه در مرتع یک متغيير دیناميک اســت و در زمان هاي مختلف 
فصل چرا و ســال هاي مختلف متفاوت مي باشد. این نوسانات توليد 
امکان محاســبه ظرفيت چراي ثابت و دایمي را در مراتع با مشــکل 
مواجه مي سازد. اصوآل هدف از مشخص كردن ظرفيت چرا باید تعيين 
مقدار علوفه توليد شــده در مرتع درطول فصل چرا باشد والزم است 
مقدار علوفه توليد شــده مرتع با عنایت به كميت و كيفيت آن اندازه 
گيري شــده و با توجه به آن اقدام به وارد كردن تعداد متناســب دام  
در ماه هاي متوالي شود ) مقدم، 1377(. لذا، پایداری اكوسيستم های 
مرتعی و بهره برداری بهينه و مستمر از مراتع بدون مطالعه و شناخت 
عوامل تاثيرگذار بر اجزای آن ميســر نخواهد بود )باغستانی، 1384(. 
از طرف دیگر توليد كمي و كيفي گياهان در ســال هاي مختلف و در 
دوره هاي مختلف یک فصل چرا متفاوت بوده و بنابراین ظرفيت مراتع 

مي بایســت براســاس توليد كمي و كيفي هر فصل چرا تعيين شــود 
)ارزانــی، 1994(.  اما در عمل، به دليل هزینــه هاي زیاد، در تعيين 
ظرفيــت چراي مراتع به یک بار ارزیابــي در طول فصل چرا، مصادف 
با رشــد حداكثر گونه هاي مرتعي مرغوب و غالب، اكتفا مي شود. این 
امر ســبب مي گردد كه تعداد دام مجاز براي ورود به مرتع بر اســاس 
بيشــترین توليد علوفه كه تنها محــدود به مدت كوتاهي از فصل چرا 
اســت محاسبه شــود و در نتيجه در ماه ها و ایام دیگر این فصل كه 
علوفه در مرتع كم اســت تعداد دام به مراتب بيشــتر از ظرفيت مرتع 
بوده و تکرار این امر یکي از علل تخریب مراتع كشور مي باشد )مقدم، 
1377(. برای اســتفاده مداوم و اقتصادی از مرتع می بایست عرصه به 
گونه ای مورد چرا واقع شــود، كه حداقل مقدار علوفه هدر رود، بدون 
اینکه صدمه ای بــه آن وارد آید. اگر چه علوفه قابل برداشــت را 50 
درصد رویش ســاالنه به حساب می آورند )شيدائی و نعمتی ، 1355( 
اما تغذیه دام ها از گياهان مرتعی بطور یکنواخت انجام نمی گيرد، در 
ابتدای فصل چرا گياهان خوشخوراک بيشتر مورد توجه دام بوده و در 
نتيجه فشــار چرا روی این گياهان بيشتر خواهد بود كه البته نوع دام 
در انتخاب گياهــان متفاوت عمل می كند )مصداقی،1382(. انتخاب 
علوفه نه تنها بين گونه های دامی متفاوت اســت، بلکه بسته به مرحله 
رویشی گياه، منطقه، وضعيت آب و هوائی و ميزان دسترسی به علوفه 
نيز تغيير مــی كند )هولچک و همــکاران، 1984؛ مالچک، 1984(. 
بنابرایــن برخی از گونه های گياهی كه بعنوان بهترین گياهان انتخاب 
شده و بخوبی مورد استفاده قرار می گيرند، چنانچه همراه با گونه های 
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دیگر در اختيار دام قرار گيرند، ممکن است بسيار كمتر مصرف شوند 
و این نشان می دهد كه رفتار چرائی دام های مختلف متفاوت می باشد 

)والنتاین،1990(. 
مطالعات زیادی در رابطه با تعيين ميزان توليد گياهان و برررسی 
عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته شــده اســت. ولی در رابطه با تعيين 
ميزان مصرف گونه های گياهی مطالعات كمی صورت گرفته شده است. 
حســين و همکاران )2007(، در تحقيقی توليد علوفه مراتع خشک و 
معتدل و مرتفع هاربوی در پاكســتان كه دارای پوششی از بوته ای ها، 
پهن برگان و گندميان )غالبيت بوته ای ها( بود را در ســال های 1997 
و 1998 مورد بررسی دادند، آنها در طی دو سال، هر ماه مقدار توليد 
علوفه 15 گندمی، 6 پهن بــرگ و 17 بوته را در پالت های 10 و 0/5 
مترمربعی اندازه گيری و بيان نموده اند كه بيشترین مقدار توليد علوفه 
در ماه هایJuly و August )تير و مرداد( می باشــد. رابرت )2009(، 
در گزارشــی بيان كرد كه مقدار كميت علوفه مورد نياز دام بســتگی 
زیادی به اندام های سبز مانند ساقه و برگ گياه مرتعی دارد. در اوایل 
بهار به جهت كم بودن این قســم انــدام گياه، لذا دام ها دچار كمبود 
علوفه می شوند و همچنين این مشکل در زمان خشکسالی و افزایش 
نــرخ دامگذاری نيز قابل پيش بينی می باشــد. در زمان كاهش مقدار 

علوفه توليد شــده، باید نرخ دام گذاری را كاهش و بره ها را از خوردن 
شير مادر به جهت عدم كاهش مکمل های تغذیه ای منع كرد و یا هر 
دو ایــن عمليات را انجام داد. با عنایت به تفاوت ميزان توليد و مصرف 
گونه های مختلف، این بررســی تغييرات توليــد و مصرف گونه های 
 Bromus و Agropyrun trichophorum، Festuca ovina

tomentellus را در منطقه بادامستان مورد بررسی قرار داد.

مواد و روش ها
معرفی منطقه مورد مطالعه

سایت بادامستان در كيلومتر 45 جاده زنجان به طارم با موقعيت 
جغرافيائی ˝48º ،48΄ ، 21 طول شــرقی و ˝36º ، 45΄ ، 36  عرض 
شمالی وبا ارتفاع 2250 متر از سطح دریا، با شرایط اراضی كوهستانی 

و در خاک نيمه عميق و كم عمق با بافت متوسط واقع شده است.
بر اساس آمار موجود ) ميانگين 8 ساله( متوسط بارندگی منطقه  
557/5 ميليمتردر ســال زراعی بوده كه 39/9 درصد آن بصورت برف 
در فصل زمستان، 34/9 درصد آن بصورت باران در فصل بهار و 31/8 
درصد آن بصورت برف و باران در فصل پایيز و 7/2 درصد آن بصورت 

رگبارهای محلی در فصل تابستان اتفاق می افتد )جدول 1(.

جدول1- دامنه كلی عرصه مورد مطالعه 

جمع شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سال/ماه

298/7 5/7 0/0 9/5 6/0 10/5 69/1 61/6 19/6 52/5 44/5 19/7 0/0 79-78
323/4 3/0 0/0 52/0 8/0 26/2 44/6 12/0 38/0 5/0 66/0 37/0 36/1 80-79
688/5 0/0 0/0 35/0 1/5 86/7 169/5 76/5 7/4 29/4 66/7 140/8 75/0 81-80

- - - - - - - 75/8 69/4 87/1 114/6 131/4 3/6 82-81
- - - - - - - - - - - - - 83-82
- 6/0 16/9 0/0 4/6 89/8 21/8 - - - - - - 84-83

615/7 0/0 0/0 18/4 30/0 79/5 81/4 19/2 162/7 121/0 14/8 76/5 12/2 85-84
823 2/9 19/7 34/2 31/8 83/5 233 115/7 88/2 66/9 55 66/6 25/5 86-85

683/3 20/2 21/2 9/8 12/6 25/2 19/5 81 203 162/1 118/2 3/8 6/7 87-86
616/9 27/7 0/0 17/9 20/1 74/7 150/9 32/5 61/7 69/5 36/8 118/8 6/3 88-87
410/7 18/9 0/0 1/0 7/0 108/1 68/9 35/7 22/4 4/1 17/0 103/2 24/4 89-88
557/5 10/6 7/2 22/2 14/3 73/0 107/3 63/8 84/1 74/7 66/7 87/2 23/7 ميانگين

)سالهای 1382 و 1383 فاقد آمار بارندگی هستند.(

بر اســاس آمار و اطالعات امور دام سازمان جهاد كشاورزی استان 
دام غالب در منطقه گوســفند از نوع افشاری بوده و نظام بهره برداری 
موجود بصورت روســتائی سنتی می باشد. شروع رویش گياهان غالب 
علوفــه ای در منطقه معموال از نيمــه دوم فروردین ماه آغاز و تا پایان 
تيرماه ادامه دارد. بر اساس مشاهدات عينی معموال از اوائل اردیبهشت 
ماه دام وارد مرتع شــده و تا اواســط آبان ماه فصل چرا ادامه دارد. بر 
 Astragalus caspius-Festuca اساس درصد پوشش تاجی تيپ
ovina-Bromus tomentellus در منطقــه غالــب بوده و اهم 

گونه های همراه تيپ به ترتيب عبارتند از :

Acantholimon festucaceum, Thymus 
kotchianus, Tanacetum polycephalum, Agropyron 
trichophorum, Prangos ferulacea, Poa bulbosa

روش بررسی
 Agropyrun در ایــن تحقيق توليــد و مصــرف گونه هــای
 Bromus tomentellus و trichophorum، Festuca ovina
در سایت مورد بررسي قرار گرفت. توليد در داخل قطعه محصور و در 
فصل رویش و مصرف در بيرون این قطعه در فصل چراي دام كه تحت 
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چراي دام اســت، اندازه گيري شد. هرساله اندازه گيري توليد گونه های 
مورد نظر در داخل قطعه محصور از اول فصل رویش شروع و با فواصل 
یک ماهه تا خشــک شدن گياه ادامه مي یابد. در بيرون قطعه محصور 
نيز ميزان مصرف اندازه گيري  شــد، بدین منظور با شروع فصل چرا و 
ورود دام به مرتع، ميــزان علوفه باقيمانده گونه از چراي دام، تا زمان 
خــروج دام از مرتع بــا فواصل یک ماهه برداشــت و از تفاضل آن از 
توليــد در داخل قطعه محصور، ميزان مصرف از گونه مورد نظر تعيين 
شد. در نمونه گيري براي اندازه گيري توليد و مصرف، به دليل پوشش 
كــم گونه ها در تركيــب گياهي و براي پرهيز از برداشــت تعداد زیاد 
نمونه كه بایستي بطور تصادفي صورت مي گرفت، از پایه هاي متوسط 
گونه ها اســتفاده شد، لذا از گونه های مورد نظر در هر ماه حداقل پنج 
پایه متوســط در داخــل )جمعا 30 پایه( و پنج پایه متوســط نيز در 
بيــرون قطعه محصور انتخاب و عالمت گذاري شــد و در موعد مقرر 
تمام توليد این پایه ها برداشــت شــد. براي تعيين اندازه  پایه متوسط 
در یک آماربرداري شــدید به صورت تصادفي سيســتماتيک، پوشش 
تاجي و تراكم گونه  ها  در داخل قطعه محصور برآورد شــد و از تقسيم 
پوشــش كل به تراكم كل پوشش متوسط گونه ها تعيين شد )مقدم، 
1377(. هر ماه علوفه برداشــت شده از سایت به ازاي هر پایه و گونه 

در داخل پاكت هاي جداگانه به آزمایشگاه حمل و پس از خشک شدن 
در هواي آزاد و توزین نمونه ها، وزن علوفه خشــک، مبناي محاسبات 
علوفه توليد شده و مصرف شده در سایت قرار گرفت. با مقایسه توليد 
گونه در ماه هاي مختلف روند رفتار رویشــي گونه ها در مرتع تعيين و 
زمان حداكثر توليد آن معين شد. با مقایسه مصرف دام از گونه ها در 
ماه هــاي مختلف، زمان و ميزان اســتفاده از گونه ها در مقاطع زماني 
فصل چرا روشــن شد. سرانجام به منظور تأثير سال هاي مورد مطالعه 
و ماه هاي برداشت بر توليد و مصرف گونه  های تحت بررسي در منطقه 
مــورد مطالعه، اعــداد و ارقام حاصل با اســتفاده از نرم افزار SAS و 
آزمون تجزیه واریانس مركب در قالب طرح كامال تصادفي آناليز شدند. 
سپس با روش دانکن در سطح 5% براي اثرات اصلي سال و ماه مقایسه 

ميانگين براي توليد و مصرف مرتع مورد مطالعه انجام شد.

نتايج
ميزان توليد، مصــرف و درصد بهره بــرداري تجمعی گونه ها در 
ســال های مورد بررسی و توليد و مصرف نســبی آنها در جداول 2 تا 

7 آمده است.

جدول 2:  تولید و مصرف تجمعی) kg/ha ( و درصد بهره برداري گونه  F. ovina در سايت بادامستان

مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت ماه

مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد سال

57,24 148,6 259,6 44,92 116,6 259,6 40,68 105,6 259,6 35,17 91,3 259,6 30,22 47,2 156,2 27,27 13,5 49,5 1386
67,3 111,1 165,0 64,0 105,6 165,0 52,7 86,9 165,0 49,3 81,4 165,0 22,6 30,8 136,4 21,6 12,1 56,1 1387
58,7 162,6 277,2 55,6 154,2 277,2 51,5 142,8 277,2 31,4 87,0 277,2 29,1 56,4 193,8 8,6 9,6 111,0 1388
63,6 119,4 187,8 59,4 111,6 187,8 56,9 106,8 187,8 54,6 102,6 187,8 15,2 22,2 146,4 5,8 4,2 72,0 1389
60,9 135,4 222,4 54,8 122 222,4 49,7 110,5 222,4 40,7 90,6 222,4 24,7 39,2 158,2 13,6 9,8 72,2 ميانگين

جدول 3- تولید و مصرف نسبی ماهانه گونه F. ovina و سهم تولید هر گونه از كل تولید مرتع 

تولید نسبی 
گونه در 

مرتع)درصد(

مصرف نسبی ماهانه) درصد( تولید نسبی ماهانه)درصد( سال های 
مهربررسی شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت مهر شهريور مزداد تیر خرداد ارديبهشت

28,8 21,5 7,40 9,6 29,7 22,7 9,1 0 0 0 39,8 41,1 19,1 1386
26,7 4,9 16,8 4,9 45,5 16,8 10,9 0 0 0 17,3 48,7 34,0 1387
22,4 5,2 7,01 34,3 18,8 28,8 5,9 0 0 0 30,1 29,9 40,0 1388
21,5 1,9 2,8 28,6 36,8 18,9 11,0 0 0 0 22,0 39,6 38,3 1389
24,8 9,9 8,5 14,7 38,0 21,7 7,2 0 0 0 28,8 38,7 32,5 ميانگين

 F.ovina   با اســتناد به نتایج مالحظه مي شــود كه سهم گونه
در توليد نســبی در ســال اول  حدود 29 درصــد از كل توليد مرتع 
بوده و در ســال آخر بررسی حدود 21/5 درصد، به ترتيب بيشترین و 
كمترین مقدار توليدنسبی را داشته و بطور ميانگين حدود 25 درصد 

توليد نسبی علوفه در بين سالهای مورد بررسی به این گونه اختصاص 
داشته اســت. بطور ميانگين 61 درصد این گونه در طی دوره بررسی 
مورد مصرف واقع شــد. بيشترین ميزان درصد مصرف متعلق به سال 

كم توليد)یعنی سال 1387( بود.

بررسی تغییرات میزان تولید و مصرف  ...
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ســهم گونه  B. tomentellus در توليد نســبی در ســال 86  
حدود 29 درصد از كل توليد مرتع بوده و در ســال آخر بررسی حدود 
18 درصد بوده و در این ميان ســال 86 با بيشــترین و ســال 88 با 
كمترین ميزان توليد نســبی به ترتيب در ردیفهــای اول و آخر قرار 
گرفتند. نسبت مصرف علوفه در ماه های مختلف متفاوت بود. بطوریکه 
در ماههای اردیبهشــت، شــهریور و مهر ميانگين مصرف بين 5 تا 9 
درصد بود. بيشــترین ميزان مصرف بــا ميانگين حدود 30 درصد در 

خرداد ماه اتفاق افتاد.
ســهم گونه A. trichophorum در توليد نســبی در سال 86  

حدود 4/6 درصد از كل توليد مرتع بوده و در سال آخر بررسی حدود 
8/1 درصد بوده و در این ميان ســال 87 با بيشــترین و ســال 86 با 
كمترین ميزان توليد نســبی به ترتيب در ردیفهــای اول و آخر قرار 
گرفتند. نتایج نشــان دادند كه بيشترین ميزان ميانگين توليد در ماه 
خــرداد )حدود 47 درصد( و باقيمانده توليد در تير ماه و در برخی از 
ســالها در مرداد ماه حاصل شده است. بطور ميانگين 66 درصد توليد 
این گونه در طی دوره بررســی مورد مصرف واقع شــد كه  بيشترین 

ميزان درصد مصرف متعلق به سال 87 بوده است )جدول 6(.

جدول 4: تولید و مصرف تجمعی) kg/ha ( و درصد بهره برداري گونه B. tomentellus در سايت بادامستان

مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت ماه

مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد سال

81,1 209,6 258,4 79,6 205,6 258,4 75,2 194,4 258,4 70,0 180,8 258,4 65,1 98,4 151,2 9,5 3,6 38 1386
80,9 91,2 112,8 63,1 71,2 112,8 58,9 66,4 112,8 16,3 18,4 112,8 21,5 20,8 96,8 25,9 11,2 43,2 1387
84,4 176,0 208,5 76,7 160,0 208,5 70,0 146,0 208,5 33,1 69,0 208,5 25,4 43,5 171,5 2,6 2,0 77,5 1388
76,3 119,0 156,0 62,8 98,0 156,0 49,7 77,5 156,0 50,3 78,5 156,0 26,5 36,0 136,0 10,1 8,0 79,5 1389
81,0 148,9 183,9 72,7 133,7 183,9 65,8 121,1 183,9 47,1 86,7 183,9 35,8 49,7 138,9 10,4 6,2 59,5 ميانگين

جدول 5: تولید و مصرف نسبی ماهانه گونه B. tomentellus و سهم تولید هر گونه از كل تولید مرتع

تولید نسبی 
گونه در 

مرتع)درصد(

مصرف نسبی ماهانه) درصد( تولید نسبی ماهانه)درصد( سال های 
مهربررسی شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت مهر شهريور مزداد تیر خرداد ارديبهشت

28,6 1,9 5,34 6,5 39,3 45,2 1,72 0 0 0 41,5 43,8 14,7 1386
18,2 21,9 5,26 52,6 0,0 10,5 12,3 0 0 0 14,2 47,5 38,3 1387
16,8 9,1 8,0 43,7 14,5 23,6 1,14 0 0 0 17,7 45,1 37,2 1388
17,9 4,4 0,9 29,1 29,6 27,0 8,9 0 0 0 12,8 36,2 51,0 1389
20,4 10,2 8,5 23,10 24,8 29,2 4,2 0 0 0 24,5 43,2 32,3 ميانگين

جدول 6: تولید و مصرف تجمعی و درصد بهره برداري گونه A. trichophorum در سايت بادامستان

مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت ماه

مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد مصرف% مصرف توليد سال

58,7 24,2 41,2 27,2 11,2 41,2 18,2 7,5 41,2 15,1 6,2 41,2 11,4 4 35 8,0 0,8 10 1386
81,9 62,0 75,7 53,3 40,3 75,7 44,5 33,7 75,7 55,5 42,0 75,7 12,7 6,7 52,7 27,8 5,0 18,0 1387
54,5 70,8 129,8 41,4 53,8 129,8 39,1 50,8 129,8 34,2 40,4 118,2 22 1,4 65,0 0,0 0,0 25,6 1388
67,4 48,0 71,2 41,6 29,6 71,2 38,2 27,2 71,2 12,1 8,6 71,2 19,3 12,4 64,4 0,0 0,0 14,2 1389
65,6 51,3 79,5 40,9 33,7 79,5 35,0 29,8 79,5 29,2 24,3 76,6 16,4 6,1 54,3 9,0 1,5 17,0 ميانگين
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جدول 7: تولید و مصرف نسبی ماهانه گونه A. trichophorum و سهم تولید هر گونه از كل تولید مرتع

تولید نسبی 
گونه در 

مرتع)درصد(

مصرف نسبی ماهانه) درصد( تولید نسبی ماهانه)درصد( سال های 
مهربررسی شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت مهر شهريور مزداد تیر خرداد ارديبهشت

4,6 53,7 15,3 5,4 9,1 13,2 3,3 0 0 0 15,1 60,7 14,7 1386
12,2 30,8 9,5 0,0 50,2 2,4 7,1 0 0 0 30,4 45,8 38,3 1387
10,5 24,0 4,2 14,7 55,1 2,0 0,0 0 0 8,9 41 30,4 37,2 1388
8,1 38,3 5,0 38,8 0,0 25,8 0,0 0 0 0,0 9,6 70,5 51,0 1389
8,8 34,3 7,6 10,7 35,5 10,0 2,9 0 0 3,6 28,1 46,9 32,3 ميانگين

تجزیه واریانس مركب توليد و مصرف گونه های مختلف نشان داد 
كه اثر ســال، ماه و اثر متقابل سال× ماه در سطح 1% معني دار شده 
است )جدول 8(. بنابراین ميزان توليد مصرف در طي سال هاي مورد 
بررســي براي این گونه متفاوت بــوده و همچنين در طي 6 ماه فصل 
چرا تفاوت معني دار در ميزان توليد و مصرف آن وجود داشــته است. 

عالوه بر این، معني داربودن اثر متقابل ســال× ماه بر این داللت دارد 
كه در طي 6 ماه فصل چرا ميزان توليد و مصرف براي سال هاي مورد 
بررسي متفاوت بوده اســت یا به عبارت دیگر در ساختار داده ها تنوع 

ضربي وجود داشته است.

جدول3- نتايج ارزيابی پارامترهای سطحی خاک برای هر يك از قطعات اكولوژيك بدون در نظر گرفتن تعداد و سطح آنها در دامنه های غربی و 

منابع تغییرات
F. ovina B. tomentellus A. trichophorum

تولید مصرف تولید مصرف تولید مصرف
MS MS MS MS MS MS

سال 11/695** 1/711** 27/890** 3/466** 24/889** 3/586**
خطای 1 0/151 0/094 1/832 0/070 0/184 0/129

ماه 1/425** 2/537** 13/325** 5/012**  20 /713** 7/233**
ماه * سال 1/569** 1/497** 24/992** 2/640** 12/536** 3/360**
خطای 2 0/219 0/402 19/544 0/499 0/633 0/738

MS: ميانگين مربعات، **، معنی دار در سطح 1درصد و * ، معنی دار در سطح 5% وns عدم وجود اختالف معنی دار  

شــکل )1( مقایســه توليد و مصرف گونه های مورد بررســی در 
ســال های مورد بررســی توســط آزمــون دانکن را نشــان می دهد. 
همانطــوري كــه مالحظه مي گــردد گروه بندي ميانيــن توليد گونه 
B.tomentellus در سال با توجه به آزمون دانکن به سه گروه بسيار 
واضح و مشخص تقسيم شده است. سال اول )1386( بيشترین ميزان 
توليد را داشت و در گروه دوم )گروه A( قرار گرفت. سال های سوم و 
چهارم دارای توليد تقریبا یکســان بوده و در یک گروه )گروه B( قرار 
 B.tomentellus گرفتند. نتایج مقایسه ميانگين ميزان مصرف گونه
نشــان داد كه این گونه درسال 86 با بيشــترین ميزان درگروه اول و 
ســال 87  با كمترین ميزان در ردیف آخر قرارگرفت. نتایج مقایســه 
ميانگيــن ميزان مصــرف، گونه  F. ovina نشــان داد كه این گونه 
درســال 88 با بيشــترین ميزان از لحاظ كمی درگروه اول و سال 87 
با كمترین ميزان به همراه ســال 89 در گــروه آخر قرارگرفتند. گونه 
A. trichophorum در ســال 88 با بيشــترین ميزان توليد علوفه 
در گروه اول قرار گرفته و در مقابل ســال 86 در گروه آخر قرار دارند. 

بر اساس نتایج مقایســه ميانگين ميزان مصرف، مالحظه شد كه این 
گونه درســالهای 87 و 88 با بيشترین ميزان درگروه اول و سال 86 با 

كمترین ميزان در ردیف آخر قرارگرفته است )شکل 1(.
نتایج نشان دادند در گونه های مورد مطالعه ماههای اردیبهشت، 
خرداد و تير در توليد علوفه ســهم قابل توجهی داشــته، بطوری كه 
در ميانگيــن چهار ســال اوج توليد ماهانه در خــرداد ماه اتفاق افتاد 
 F. و باقيمانده توليد در تيرماه حاصل شــده اســت )شکل 2(. گونه
ovina در آخر فصل رشــد )تير ماه( در مرحله رشــدكامل، بيشــتر 
از ســایر ماهها مورد مصرف واقع شده اســت وكمترین ميزان مصرف 
در بيــن ماه های بهره برداري اختصاص به ماههای اول فصل رشــد و 
آخر دوره چرا بوده اســت. نسبت مصرف علوفه در ماه های مختلف در 
گونه A. trichophorum متفــاوت بود. بطوریکه اوج مصرف گونه 
در تير ماه بود و با مهر ماه اختالف معنی داری نداشت. سایر ماههای 
فصل چرا در گروه دوم قرار گرفته و نســبت به هم تفاوت معنی داری 

نداشتند.

بررسی تغییرات میزان تولید و مصرف  ...
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شکل 1- مقايسه تولید و مصرف گونه های مورد بررسی در سال های مورد بررسی توسط آزمون دانکن

شکل 2 - مقايسه تولید و مصرف گونه های مورد بررسی در ماه های مورد بررسی توسط آزمون دانکن
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بحث و نتیجه گیری 
با توجه بــه نتایج توليد گونه ها در ســالهای مورد مطالعه وجود 
اختالف در ميزان توليد علوفه گونه ها در ســالهای بررسی در سایت 
بادامســتان، نشــان از عکس العمل متفاوت گونه ها به عوامل مختلف 
دخيل در رشد از جمله عوامل اقليمی )علی الخصوص بارندگی و دما( 
عوامل انســانی و ... بوده است. با عنایت به محدود بودن دوره بررسی 
رابطه همبســتگی عوامــل اقليمی از جمله بارندگــی با ميزان توليد 
منطقی به نظر نمی رسد اما با مراجعه به جدول آمار بارندگی ساالنه و 
ماهانه كه ميزان و پراكنش بارندگی را نشان می دهد پرواضح است كه 
نقش عوامل اقليمی مخصوصا ميزان و زمان بارش نقش به ســزائی در 
ميزان توليد علوفه داشته است. در این ارتباط ویلی و همکاران) 992( 
بيان می دارند كه شــاخص بارندگی به عنوان یــک متغير در توليد 
علوفه نقش اصلی را ایفا نموده و رابطه توليد علوفه با بارندگی را تایيد 
می نمایند. حســينی )1381( در مطالعه خویــش در منطقه همند 
آبســرد نيز نشــان داد كه بين ميانگين بارندگی های ماهانه، فصلی 
و ســاالنه با توليــد به ترتيب 87%، 55% و 61% همبســتگی وجود 
دارد. هارت) 1987( در مطالعه خویش به این نتيجه رســيده اســت 
كه بارندگی بهاره 94 درصد توليد ســاالنه را توجيه می نماید و این 
نتيجه با یافته های اسمولياک)1986( در مراتع جنوب آلبرتا مطابقت 
داشــته و با  نتایج حاصل از توليد برخی از گونه های مورد بررســی 
در این پروژه نيز تطابق دارد،  جورج و همکاران)1988( در بررســی 
خود در مراتع كاليفرنيــا  اظهار می دارند كه بارندگی كنترل كننده 
شروع و پایان رشد بوده و در كنار آن عامل دما سرعت رشد را كنترل 
می نماید. به هر حال در مناطق خشــک و نيمه خشک فقط بارندگی 
به تنهائی نمی تواند عامل محدود كننده و تاثير گذار در توليد علوفه 
تلقــی گردد بلکــه الگوی پراكنش و و مقــدار آن در این خصوص از 
اهميت ویژه ای برخوردار هستند) اسمولياک، 1986(. مونخ ستسک  
و همکاران )2007( در بررسی پاسخ توليد چراگاههای مغولستان در 
برابــر متغيرهای اقليمی دما و بــارش، افزایش درجه حرارت تير ماه 
)جوالی( بــه همراه كاهش بارش خرداد مــاه )ژوئن( را عامل اصلی 
كاهــش توليد علفزارهای این منطقه معرفی كرد. باتيس  و همکاران 
)2006( نيز گزارش می دهند كه گياهان نيز بســته به فرم رویشي و 
سيستم ریشه و زمان و كيفيت بارش، واكنش و وابستگي متفاوتي به 

بارندگي نشان مي دهند. 
بر اســاس نتایج حاصل شــده در طی دوره بررسی در ارتباط با 
گونه F.ovina  بدليل كمبود علوفه در مرتع، بيشترین ميزان درصد 
مصرف متعلق به سال كم توليد )سال 1387( بود. به نظر می رسد كه 
علت اصلی این موضوع كمبود علوفه سایر گونه ها در مرتع بوده باشد. 
اما در بين ماه های مورد بهره برداری، این گونه در آخر فصل رشد )تير 
ماه( در مرحله رشــد كامل، بيشتر از ســایر ماهها مورد مصرف واقع 
شده اســت كه شاید بيانگر آنست كه دام در این مرحله بيشتر از سایر 
ماهها این گونه را جهت چرا ترجيح مي دهد و یا به دليل وجود علوفه 
كافــی و متنوع در اوائل فصل چرا، این گونه در بين گونه های موجود 
در مرتــع مورد مطالعه جزو ردیف های اول ارجحيت قرار نمی گيرد و 

همچنين در ماههای آخر فصل چرا نيز بدليل كم شدن علوفه گونه از 
سطح مرتع، نتيجتاً، ميزان بهره برداري نيز كم شده است.

 در ارتباط با گونه Bromus نيز همين شــرایط حاكم بود با این 
تفاوت كه ميزان مصرف در طی سالهای مورد مطالعه ارتباط مسقيم 
با ميزان توليد داشت. با توجه به نتایج  توليد ومصرف درطی سالها و 
ماههای  مــورد مطالعه در ارتباط با گونه  Agropyrun و همچنين 
بــا توجه به تغيير كيفيت علوفه در مراحل مختلف رویشــی، به نظر 
مي رســد كه این گونه در مرحله قبل از خشــبی شدن بيشتر مورد 
اســتفاده قرار مي گيرد. گونه  A. trichophorum جزو گونه هائی 
است كه رشــد رویشی آن در مراحل اوليه رشد با تاخير همراه است 
و بــا توجه به اینکه در اوایل فصل چرا، مرتع مورد بررســی از علوفه 
متنوع و فراوان برخوردار بوده اســت، این گونه در این مرحله چندان 
مورد توجه واقع نشــده، اما در آخر فصل چرا با توجه به كمبود علوفه 
درســطح مرتع، بخشــی از علوفه دام را تامين كرده و توجه دام را به 

خود جلب كرده است.
 عواملی چون خوشــخوراكی، گونه های همــراه، كيفيت علوفه، 
تركيــب گله، رفتار چرائی دام در ميــزان مصرف گونه ها دخيل بوده 
و همچنين زمان چرا در ميزان مصرف گونه ها در این بررســی موثر 
بوده است. آدامز)1987( شرایط جسمانی، اندازه و سن دام و انجمن 
ملی تحقيقات آمریکا )1996( اختالفــات ژنتيکی، تركيب گله، نياز 
غذائی دام در چــرای دام از مرتع موثر توصيف نمــوده اند. ویندر و 
همــکاران)1996( در مطالعه خویش در شــيهو هــوان دریافتند كه 
تركيــب متفاوت گله از نظر ژنتيکی در ميزان برداشــت علوفه گونه 
های كليدی موثر بوده اســت. نتایج حاصل از بررسی ارزش رجحانی 
گونه ها در منطقه بادامســتان نشان داده اســت كه دام های منطقه 
معموال در اوائل ورود به منطقه چرا توجه چندانی به فاكتورهای موثر 
در خوشخوراكی گونه ها نداشته و اغلب گونه های موجود در مرتع را 
به نســبت مورد تعليف قرار می دهند و در ادامه چراست كه تركيب 
مختلف گلــه غالبا گونه های مختلف را انتخاب كرده و بيشــتر روی 
گونه های خاص متمركز می شوند )موسوی، 1390(. مقدم )1377( 
و هولچــک و همکاران )1388( بيان می دارند كه دامهای گونا گون، 
گياهان علوفــه ای گوناگونی را ترجيح می دهند، به عنوان مثال گاو 
گندميان را بيشتر ترجيح می دهد در حالی كه گوسفند و بز علفی ها 
را بيشــتر ترجيح می دهند. در این ميان گونه هائی وجود دارند مثل 
گونه B. tomentellus  در این بررسی كه مورد توجه هر دو دسته 
قــرار می گيرند، از طرف دیگر كيفيت علوفه در ارزش رجحانی گونه 
ها، انتخاب و ميزان چرای آنها نقش موثرتری دارد )عرفانزاده، 1380؛ 
كلين، 1990؛ آلبن و النگون، 1992؛ پست و كلين، 1996 و وندروال 
و لونن، 1998( و از ســالی به سالی و از فصلی به فصل دیگر متفاوت 
می باشــد )اســتریتر و همکاران، 1968؛ آدامز و همکاران، 1987 و 
كارچنر و همکاران، 1983(. یکی از دالیل وجود این اختالف شرایط 
آب و هوائی اســت )اســمولياک، 1986(. نتایج بدســت آمده از این 
بررسی نيز نشان داد كه گونه های B.tomentellus در خرداد ماه و 
A. trichophorum و F.ovina در تير ماه بيشتر از سایر ماه های 
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فصل چرا مورد مصرف واقع شــدند. بی شــک عناصر تشکيل دهنده 
و موثر در كيفيت علوفه و همچنيــن ميزان تركيب گونه های همراه 
در این ارتباط موثر بوده اســت. ميزان مواد موثر در ارزش و كيفيت 
علوفه در زمانهای مختلف فنولوژیکی و اقاليم مختلف  متفاوت اســت 
) تــركان، 1378 و  كراولی،1983(. مقــدم )1377( عقيده دارد كه 
درجه خوشخوراكی گياه بستگی به درجه خوشخوراكی گياهان همراه 
خواهد داشــت و تنوع پوشــش گياهی باعث افزایش خوشخوراكی و 
در نتيجه در ميــزان بهره برداری آن موثر خواهــد بود، حتی عامل 
دیگری كه در این خصوص دخيل می باشد دمای محيط است، دمای 
پائين محيط احتياجات غذائی گاو را افزایش )انجمن ملی تحقيقات، 
1981( ولی ممکن اســت هضم پذیری و برداشــت علوفه را كاهش 
دهد) كارچلر، 1980( و در رفتار چرائی دام موثر باشــد )ماالچک و 
اســميت، 1976(. همچنين دمای باالی محيط فعاليتهای چرائی را 

كاهش می دهد)دویر،1961(.
بيشترین علوفه مرتع در طول دوره چرا در خرداد و تير ماه توسط 
دام اســتفاده شــود. در این دو ماه علوفه سبز و شاداب به فراوانی در 
مرتع، وجودارد و دام تمایل بيشــتری برای استفاده از آن را دارد. در 
ماه های بعدی ســاقه های گل دهنده به بذر رفته و بتدریج اندام های 
گياهی خشــبی می شوند و ميزان آب اندام ها گياهی كاسته شده. در 
ماه  های آخر فصل چــرا، دام تمایل كمتری برای تعليف علوفه نيمه 
خشــک دارد و این روند هر چه به انتهــای دوره چرا )ماه های مرداد 
و شــهریور( می رسد از عالقه دام كاسته می شــود همچنين از اواخر 
تيرماه هرســال چوپان های منطقه گله بره ها را از مرتع خارج كرده و 
به روستا می آورند تا كاهش ميزان و كيفيت علوفه مرتع به آنها آسيب 
نرســاند. در ماه های مرداد و شــهریور دام های باقی مانده در مرتع، 
بدليل كاهش علوفه ســبز و خشبی شدن ساقه های گياهان مرتعی با 
كاهش وزن مواجه می باشــند ولی چوپان ها بخاطر استفاده بيشتر از 
شير دام های روستایيان و صاحبان گوسفندان بدليل مشکالت تامين 
علوفه آنها حاضر به ماندن دام در مرتع حتی به قيمت جيره غذایی در 
حد زندمانی دام و اســتفاده از گياهان خاردار و سمی در مرتع باشد!. 
در ماه های مرداد و شــهریور چوپان ها برای تامين علوفه گوسفندان 
عالوه بر اســتفاده از مرتع عرفی خودشــان از مراتــع مجاور و مراتع 

حاشيه روستا ها و پس چر زمين های زراعی استفاده می نمایند.
از آن جایی كه جيره توليد و نگهداری دام در مراتع تابعی از مقدار 
علوفه توليدی می باشد، آگاهی از روند تغييرات توليد گونه های مورد 
بررسی و روند تغييرات توليد در ماههای مختلف سال، كمک فراوانی 
در تعيين و مشــخص كردن ميزان كمبودهای دام در مرتع می كند. 
پس بررســی ميزان علوفه توليد شده گونه های پرتوليد مرتع، جهت 
برنامه ریزی اصولی و مناسب مرتع و تعيين تعداد مناسب دام اهميت 
ویژه ای دارد. با توجه به نتایج، به علت كاهش توليد علوفه و خشــک 
شدن گياهان خوش خوراک مرتعی در ماه هاي آخر فصل چرا )مرداد 
و شــهریور( و جلوگيري از فشــار چراي دام ها برمرتع در این زمان، 
توصيــه مي گردد كه دام ها از ابتدای مرداد ماه زودتر از موعد مقرر از 

مراتع منطقه خارج شوند
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